Taxon Abies homolepis
Název t axonu

Abies homolepis

Vědecký název t axonu

Abies homolepis

Jména aut orů, kt eří t axon p…
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Aut or
Kat egorie
Nadřazená kat egorie

S. et Z.
jedle nikoská (jedle nikko)
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Druh
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Bio geo grafické regio ny
Biogeografické regiony
Biogeografické regiony - po…

Čínsko-japonská oblast
horské oblast i st ředního Japonska v nadmořských výškách 800-1
000 m.n.m.

Zařazení
Pěst it elská skupina
Život ní forma

Jehličnat ý st rom st álezelený
Fanerofyt

Po pisné a identifikační znaky
Habit us

20-25m vysoký st rom, široce kuželovit á, nápadně et ážovit á a
spíše řidší pravidelně vět vená koruna

Výhony

žlut avé, nápadně hluboce rýhované, lysé, lesklé

Pupeny

vejčit é, nápadně pryskyřičnat é

List y

robusnější jehlice směřují mírně dopředu a šikmo nahoru do st ran,
formují na vět vičce mělkou klínovit ou brázdu, 20-30 x 2-mm velké,
na líci živě zelené a lesklé, na rubu s dvěma nápadnými bělavými
řadami průduchů, jehlice zakončené mělkým výkrojkem nebo t upou
špičkou

Plody

šišt ice vzpřímeně orient ované, rozpadavé, válcovit é, 7-10 x 3-4cm
velké, na obou koncích soudečkovit ě zúžené, nezralé nafialovělé

Kůra a borka

šedá, hladká kůra se velmi brzy mění v šupinat ou šedohnědou
borku, velmi podobnou smrkům

Možnost záměny t axonu (+…

Abies nordmanniana - vět vičky bez rýhování, řídce ochlupacené,
červenohnědé až žlut ohnědé barvy, jehlice hust ě kryjí vět vičku

Dlouhověkost
Náro ky na stano viště

st ředněvěká

Fakt or svět la - polost ín

✓

Fakt or svět la - st ín

✓

Fakt or svět la - poznámka
Fakt or t epla

v mládí vyžaduje zást in, nejlépe prosperuje v polost ínu
mrazuvzdorná velmi dobře, obst ojně rost e i v nižších polohách
(časné mrazíky), vhodná pro II-V. oblast

Fakt or vody

ideální čerst vě vlhké až vlhčí st anovišt ě, vyžaduje rovněž vyšší
vzdušnou vlhkost

Fakt or půdy

ideální živná st anovišt ě na hlinit ých humózních propust ných
půdách, st anovišt ě na kyselých podkladech

Fakt or půdy - vápnost řežný

✓

Užitné vlastno sti
Období hlavního est et ickéh…
Použit í
Choroby a škůdci
Růst ové i jiné druhově spec…

X-III
skupinky, solit éry, doplňková dřevina
významější nejsou
poměrně dobře odolává znečišt ěnému ovzduší a měst skému
prost ředí

Mno žení
Množení
Množení - poznámka

Roubování, Roubování - Kopulace a Roubování - Za kůru
základní druh u nás spíše výjimečně generat ivně, čast ěji
roubováním

Odrůdy

významější nejsou

Celky sbírek
Celky sbírek v areálu ZF

BZA - Okolí Zahrady miniat ur / Bot anická zahrada a arboret um
Brno
Park - Formální zahrada / Zámecký park v Lednici
Park - Palmový skleník / Zámecký park v Lednici
Park - Velký okruh / Zámecký park v Lednici

